
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

WNIOSEK 
O REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH  „AMBASADORZY KRAKOWSKIEGO SPORTU”  

PRZEZ KRAKOWSKIE DRUŻYNY KLUBOWE I KRAKOWSKICH SPORTOWCÓW 
 
 
I. Informacja o wnioskodawcy (wypełnia sportowiec lub zgłaszający drużynę klubową) 
 
1. Wnioskodawca:  

 

2. Adres wnioskodawcy: 
 
ulica ……………………………………………………………………  nr  …………………………………   
kod pocztowy ……………………………. 
miejscowość ………………………………………………………………........  
nr telefonu  ……………………………………………………...... 
 email  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
3. Status prawny wnioskodawcy: 

 

 
II. Informacja o sportowcu, który ma wziąć udział w realizacji działań promocyjnych -  „Ambasadorzy 
krakowskiego sportu”: 
 
1. Nazwisko kandydata: ………………………………………………………………………………………………………………………................. 

2. Imiona kandydata: ………………………………………………………………………………………………………………………..................... 

3. PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

4. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

 

 
ulica ……………………………………………………………………  nr  …………………………………   
kod pocztowy ……………………………. 
miejscowość …………………………………………………….. gmina ……………………………..   
powiat ………………………………………. 
 

 

5.  Adres do korespondencji: 

 
ulica ……………………………………………………………………  nr  …………………………………   
kod pocztowy ……………………………. 
miejscowość …………………………………………………….. gmina ……………………………..   
powiat ………………………………………. 
nr telefonu  ………………………………………………… e-mail  ………………………………………….. 



 
6. Uprawiana dyscyplina sportu (podać od kiedy):  

 

 

7. Klasa sportowa zawodnika – potwierdzenie przynależności zawodnika do kadry olimpijskiej lub paraolimpijskiej 

(w jakiej dyscyplinie):  

 

 

8. Potwierdzenie przynależności klubowej – w przypadku paraolimpijczyków również oświadczenie 

o przynależności do jednego klubu sportowego z siedzibą w Krakowie: 

 

 

9.  Proponowany okres (w roku przyznania środków) realizacji działań promocyjnych -  „Ambasadorzy 

krakowskiego sportu”, konkretne formy realizacji działań promocyjnych i propozycja wyceny przedstawionej 

oferty promocyjnej: 

 
 

 
10. Informacje o osiągnięciach zawodnika we współzawodnictwie międzynarodowym w imprezach seniorskich 
w roku przyznania środków i w ostatnich trzech latach poprzedzających przyznanie środków – Igrzyska 
Olimpijskie/Paraolimpijskie,  Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Świata, 
Uniwersjada (wypełnić tabelę poniżej z rozbiciem na dyscypliny olimpijskie i nieolimpijskie lub w razie potrzeby 
rozwinąć tabelę jako załącznik): 
 

Nazwa zawodów Data i miejsce w 
……………… roku 

Dyscyplina i 
konkurencja 
(wymienić 
oddzielnie 

olimpijskie i 
nieolimpijskie) 

Osiągnięty wynik 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa zawodów Data i miejsce w 
……………… roku 

Dyscyplina i 
konkurencja 

Osiągnięty wynik 



(wymienić 
oddzielnie 

olimpijskie i 
nieolimpijskie)   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
III. Informacja o drużynie klubowej, która ma wziąć udział w realizacji działań promocyjnych -  
„Ambasadorzy krakowskiego sportu”: 
 
1. Nazwa drużyny/zespołu: …………………………………………………………………………………………………………………................. 
2. Nazwa klubu sportowego: ..…………………………………………………………………………………………………………..................... 

3. Adres siedziby klubu sportowego:  

 
ulica ……………………………………………………………………  nr  …………………………………  kod pocztowy 
……………………………. 
miejscowość …………………………………………………….. gmina ……………………………..   
powiat ………………………………………. 
 

 

 

4.  Adres do korespondencji: 

 
ulica ……………………………………………………………………  nr  …………………………………  kod pocztowy 
……………………………. 
miejscowość …………………………………………………….. gmina ……………………………..   
powiat ………………………………………. 
nr telefonu  ………………………………………………… e-mail  ………………………………………….. 
 

 

 

5. Dyscyplina sportu reprezentowana przez drużynę/zespół (podać od kiedy):  

 

 

 

 



 

6. Klasa rozgrywkowa drużyny w roku bieżącym i roku poprzednim (tylko w przypadku występów w Ekstraklasie 

i I lidze):  

 

 

7. Proponowany okres (w roku przyznania środków) realizacji działań promocyjnych -  „Ambasadorzy 

krakowskiego sportu”, konkretne formy realizacji działań promocyjnych i propozycja wyceny przedstawionej 

oferty promocyjnej: 

 
 

 
8. Potwierdzenie posiadanych umów na transmisje w stacjach telewizyjnych wraz z konkretnym podaniem nazwy 

stacji i liczbą planowanych transmisji telewizyjnych:  

 

 

 

IV. Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Wnioski i dokumentację należy składać do 1 kwietnia 2022 r., do godz. 14:00, osobiście lub pocztą  
w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, w Sekretariacie 
Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej, pokój nr 28.  
Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek: 8-14. 

 
 

V. Oświadczenie sportowca: 

Oświadczam, że w czasie trwania umowy na realizację działań promocyjnych -  „Ambasadorzy krakowskiego 
sportu”, zobowiązuję się podejmować działania promocyjne na rzecz  Gminy Miejskiej Kraków.  
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki Regulaminu. 
 
Oświadczam, iż wszelkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
Zobowiązuję się do przedkładania okresowych sprawozdań z realizacji umowy z uwzględnieniem opisu startów, 
wyników i osiągnięć we współzawodnictwie sportowym oraz udziału w miejskich programach edukacyjno-
sportowych przez okres realizacji umowy. 
 
Zgadzam się na sprawdzanie wypełniania warunków umowy przez przedstawiciela Gminy Miejskiej Kraków .  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że 
administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 
3- 4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – 
adres e-mail: ek.umk@um.krakow.pl 
 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu podjęcia niezbędnych działań kwalifikujących do 
programu „Ambasadorzy krakowskiego sportu”, a w przypadku zakwalifikowania – do wykonania umowy, której 
będziesz stroną. 



 

Informujemy, że: 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania. 

2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od chwili zakończenia realizacji umowy, 
a w przypadku niezakwalifikowania do programu – przez okres 1 roku od chwili zakończenia procesu 
rekrutacji do programu na dany rok. 

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem procesu rekrutacyjnego i ma charakter dobrowolny. 
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przystąpienia do programu „Ambasadorzy 

krakowskiego sportu”. 
6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia działań 
przed zawarciem umowy w ramach programu „Ambasadorzy krakowskiego sportu”, a w przypadku 
zakwalifikowania – także do wykonania umowy, której będziesz stroną. 

 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – jw., adres e-mail: iod@um.krakow.pl. 
 
……………………………………                                                                                                 ……………………………………  
(miejscowość, data)                                                                                                                              (podpis kandydata) 
 
 
VI. Oświadczenie klubu sportowego: 
 
Oświadczam, że w czasie trwania umowy na realizację działań promocyjnych -  „Ambasadorzy krakowskiego 
sportu” przez:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 
                                                                       (podać klub sportowy oraz drużynę klubową) 
zobowiązuję się podejmować działania promocyjne na rzecz  Gminy Miejskiej Kraków. 
 
Oświadczam, iż wszelkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję wszystkie warunki Regulaminu. 
 
Zobowiązuję się do przedkładania okresowych sprawozdań z realizacji umowy z uwzględnieniem opisu startów, 
wyników i osiągnięć we współzawodnictwie sportowym oraz udziału w miejskich programach edukacyjno-
sportowych przez okres realizacji umowy. 
 
Zgadzam się na sprawdzanie  wypełniania warunków umowy przez przedstawiciela Gminy Miejskiej Kraków. 
 
Zobowiązuję się, w oficjalnych źródłach informacyjnych klubu, do publicznego informowania przez klub i jego 
zawodników o realizacji działań promocyjnych Gminy Miejskiej Kraków pn. „Ambasadorzy krakowskiego sportu”. 
        
                                                                                  
…………………………………………………………………………………………...................................................................................... 
                               (podpis i pieczęć  osoby upoważnionej do reprezentowania klubu) 
 
 
 
 



 
Załączniki do wniosku: 
1) potwierdzenie właściwego związku sportowego o pozostawaniu sportowca w kadrze olimpijskiej lub 
paraolimpijskiej, 
2) harmonogram szkolenia oraz startów obejmujący okres trwania umowy wskazany w niniejszym wniosku, 
3) w przypadku osiągnięcia medalowego – potwierdzenie wyniku sportowego uzyskanego przez sportowca przez 

Polski Związek Sportowy właściwy ze względu na uprawianą dyscypliną, 
4) potwierdzenie ze strony właściwego związku sportowego o występach drużyny klubowej na poziomie 

Ekstraklasy lub I Ligi, 
5) potwierdzenie posiadania przez drużynę klubową tzw. praw telewizyjnych wraz ze wskazaniem nazwy 

konkretnej stacji telewizyjnej.  
6) potwierdzenie członkostwa zawodnika/zawodniczki ze strony klubu sportowego z siedzibą w Krakowie. 
 
 
 
 
 


